Karšto manikiūro ir pedikiūro vonelė
Mod. BIEPARS
PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI
Naudojimo instrukcija:
1. Įdėkite parafiną į vonelę (vonelėje pažymėtas minimalus “min” ir
maksimalus “max” parafino kiekis vonelėje).
2. Įjunkite vonelę, palaukite kol parafinas ištirps, tada pradėkite procedūrą.
Dėmesio: gorteles įdėkite parafinui ištirpus. Priešingu atveju parafinas
tiprs labai ilgai.
Profesionali procedūra rankoms:
∗ Nuimkite visus papuošalus ir nuvalykite rankas;
∗ Patikrinkite parafino temperatūrą;
∗ Švelniai merkite ranką į parafiną 2-3 kartus po 2-3 sekundes.
Ranką padengs plonytis parafino sluoksnis.
∗ Užmaukite plastikinę pirštinę ant rankos, kad palaikytumėte
temperatūrą ir jūsų rankų odą maitintų naudingosios parafino
medžiagos. Tuomet užmaukite medžiaginę pirštinę.
∗ Po 15-20min. nuimkite medžiaginę pirštinę. Parafiną nuo rankų
nuimkite kartu su plastikine pirštine.
Profesionali procedūra kojoms:
∗ Švariai nuvalykite kojas;
∗ Patikrinkite parafino temperatūrą;
∗ Švelniai merkite koją į parafiną 2-3 kartus po 2-3 sekundes.
Koją padengs plonytis parafino sluoksnis. Jeigu koja netelpa į vonelę,
laikydami ją virš vonelės padenkite parafinu naudodami teptuką;
∗ Užmaukite plastikinį maišelį ant kojos, kad palaikytumėte
temperatūrą ir jūsų kojų odą maitintų naudingosios parafino
medžiagos. Kad šiluma išliktų ilgiau, galite koją apvynioti frotiniu
rakšluosčiu;
∗ Po 15-20min. nuimkite rankšluostį. Parafiną nuo kojų nuimkite
kartu su plastikiniu maišeliu.
Saugumo reikalavimai:
∗ Ovalų padėkliuką dėkite į vonelės vidų, kad procedūros metu
neprisiliestumėte prie įkaitusio paviršiaus.
∗ Prieš merkiant rankas ar kojas į parafiną, visuomet patikrinkite
temperatūrą.
∗ Procedūros negalima atlikti, jei oda pažeista.
∗ Parafino vonelėje turi būti tarp „MIN“ ir „MAX“ ribos
∗ PARAFINO IŠĖMIMAS IŠ VONELĖS. Po procedūros, išjunkite
prietaisą ir palaukite, kol parafinas atvės. Po to trumpam įjunkite

prietaisą, kad pradėtų tirpti parafino viršutinis sluoksnis. Taip lengvai
pašalinsite parafiną iš vonelės.
∗ Saugokite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
∗ Prietaisu nerekomenduojama naudotis žmonėms, kurių silpna
sveikata.
∗ Prietaisą junkite tik į 220/230V įtampą.
∗ Niekada neįmerkite prietaiso į vandenį, nenaudokite jo, kai maudotės
ar virš vonios, jei joje yra vandens. Nenaudokite prietaiso prie talpų su
vandeniu.
∗ Nešlapinkite prietaiso. Valydami prietaisą, stenkitės jo nesušlapinti.
∗ Nedirbkite drėgnomis rankomis.
∗ Niekada nepalikite veikiančio prietaiso ant drėgno paviršiaus ar
medžiagos.
∗ Baigus naudotis įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas.
∗ Išjunkite prietaisą iš maitinimo lizdo:
o jei prietaisas tinkamai neveikia
o prieš valant
o po naudojimo.
∗ Netraukite už kabelio.
∗ Kabelis neturėtų būti vyniojamas ant prietaiso.
∗ Neįjunkite prietaiso jei:
o pažeistas kabelis
o prietaisas rodo gedimo ženklus
o prietaisas buvo numestas.
∗ Pažeistas kabelis gali būti pakeistas tik UAB”Krinona” servise, kad
išvengti rizikos.
∗ Prietaisas neturi būti naudojamas kitokiems tikslams, nei skirtas.
∗ Atliekų išmetimas: Naudotas prietaisas turi būti padarytas
nebetinkamu naudoti ir tinkamai išmestas.
Karšto manikiūro ir pedikiūro vonelė naudojama parafino pašildymui ir jo
palaikymui pastovioje temperatūroje.
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